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Programjaink

Hollywoodi évnyitó
December 27. Január 7.
Vezetőképző Tábor,
Ausztrália
Január 2 - 12.
Őrsvezetőképző
tábor,
Dél Amerika
Január 4 - 10.
Nyári tábor,
Cserkészpark,
Warburton, Australia
Január 5 - 7.
VK hétvége,
Cleveland, OH
Február 10.
Családi évnyitó
tábortűz,
Melbourne-i
csapatok, Wantirna,
Ausztrália
Február 10.
Kiscserkész farsang,
Cleveland, OH
Február 11.
Veni sancte,
Melbourne-i
csapatok, Wantirna,
Ausztriália
Február 24 - 25.
NY körzeti ŐV képző,
Wallingford

A 17. számú Könyves Kálmán cserkészcsapat
rendkívüli évnyitót tartott egy gyönyörű hegyi
táborhelyen. A cserkészek sok-sok izgalmas
programot szerveztek. Voltak, akik portyázni
indultak a Capitol Rock csúcsára, míg mások
lovagoltak, úsztak, illetve íjászkodtak. Mindenki
nagyon jól érezte magát, külön köszönet illeti a
szülőket, akik szervezési munkálatokkal és finom
ételekkel járultak hozzá a tábor
sikerességéhez. *Tovább a cikkhez*

VK hétvége a Szikláshegységben
A KMCSSZ Nyugat-Kanadai Körzete a calgary-i
cserkészek szervezésében vezetőképző hétvégét

Február 26.
CSBK ebéd,
Cleveland, OH

tartott a Sziklás-hegység ölelésében található Kiss
tanyán. A képzésen 15 fő vett részt, többen
Calgaryból, és egy fő Edmontonból. Úton odafelé
szünetet tartottak a Numa Falls vízesésnél is.
Másnap előadásokat hallgathattak a tanítási
módszerekről, közösségi játékokat játszottak, illetve
sor került Bi-Pi szellemi munkásságának
áttekintésére is. A hétvége folyamán megkezdődött
a calgary-i cserkészek 2018-ban esedékes
ötvenedik évfordulójának szervezése is. *Tovább a
cikkhez*

Ötéves az angliai magyar
cserkészmozgalom
A Kossuth Lajos cserkészcsapat a Szent
István Házban ünnepelte fél évtizedes
jubileumát. Fángli Márta
csapatparancsnok kezdetben csak
gyermekeinek mesélt fiatalkori
cserkésztapasztalatairól, majd a wokingi
magyar klubban született meg egy saját
őrs létrehozásának ötlete. Ezt tettek
követték, amihez a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség sok-sok segítséget
nyújtott. Jelenleg az angliai magyar csapat
52 cserkésszel büszkélkedhet. *Tovább a
cikkhez*

Ajándék a Farkastanyára
A németországi kiscserkészház már több,
mint húsz éves. Müller Gyuri bácsi terve
volt, hogy a ház falát egy szép
oromdísszel lássa el, ami most meg is
valósulhatott, ugyanis a nürnbergi
cserkészvezetők segítettek a
munkálatokban. Még a tavaszi park
tisztításon kezdték el a fafaragást, és a
dísz mostanra fel is került méltó
helyére. *Tovább a cikkhez*

Cserkésztábor Ottawa
mellett
A Kölcsey Ferenc cserkészcsapat a Camp
Legewade területén 23 cserkésszel
megtartotta őszi táborát. A téma Kanada
alapításának 150 éves évfordulójához
kapcsolódott, így a gyerekek játékos
formában ismerkedtek meg az ország
tartományaival, élővilágával, szokásaival.
A szombati napon kenutúra és íjászkodás

volt a program, valamint tábori
építményeket is készítettek a cserkészek.
A vasárnap is izgalmasan telt, volt
forgószínpad, halászat, lepénysütés és
még számháború is. *Tovább a cikkhez*

Adelaide-i kiscserkész
tábor
A vadregényes Walker Flat-en tartották az
adelaide-i kiscserkészek idei táborát. 8
gyerek vett részt, volt, aki életében
először táborozott. A keretmese Kőrösi
Csoma Sándor élete és munkássága volt,
a kicsik megtanulták életének fontosabb
eseményeit. A színes programok között
szerepelt a csúzli készítés, portya,
kincskeresés, papírmasé lámpás készítés,
számháború, sőt, még erdei kunyhók is
készültek. Esténként ki mit tud
vetélkedőket rendeztek és sokat énekeltek
együtt. *Tovább a cikkhez*

Kétnapos tábor a Gold
Coast-on
Az első napon egy broadbeach-i surf
klubban töltötték a napot, ahonnan csodás
kilátás tárult a tengerre. A cserkészek egy
magyar néprajzkutatónak köszönhetően
számos népi játékkal és szokással
ismerkedtek meg, délután a lányok
koszorúkat, a fiúk vőfélybotokat
készítettek, majd beállhattak egy
lakodalmi menetbe. A második napon a
Cascade Gardenben a honfoglaló
magyarok kora volt a keretmese, ahol
rovásírást, útjeleket, sípjeleket
tanultak. *Tovább a cikkhez*

Újévi népszokások
December 31-e Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe, a polgári év utolsó napja,
az újesztendő vigíliája. Este a templomokban óévi hálaadást tartanak. Szilveszterkor
és újévkor a szokások és hiedelmek célja az hogy, biztosítsa a következő
esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és
a termés bőségét.
A szilveszteri szokásokban különösen fontos szerepe van a zajkeltésnek, melynek
elnevezései: kongózás, csergetés, pergőzés, gulyafordítás. Az óév kiharangozása
és az újév énekkel köszöntése elsősorban az erdélyi protestáns vallású falvakra volt

jellemző, de szórványosan előfordult másutt is. Pl. a kalotaszegi Nyárszón fél
tizenkettőtől fél egyig húzták a harangokat: elbúcsúztatták az óesztendőt és
összekötötték az óesztendőt az újjal, majd aranyosvizet merítettek a kútból, vagy a
forrásvízből. A kalotaszegi Magyarlónán, amikor megkondul a harang, tüzes
kerekeket eregettek le a hegyről és kiáltották: "Boldog újévet!"
Január elseje pedig a polgári év kezdőnapja. A középkorban december 25-én, azaz
Krisztus születésének napján kezdődött az év. A XIII. Gergely pápa-féle
naptárreform (1582) a polgári év kezdetévé január elsejét tette, az egyházi év
mindmáig advent első napjával (a karácsonyt négy héttel megelőző vasárnappal)
kezdődik. A változó évkezdet miatt az újévet sokfelé kiskarácsonynak nevezték. A
január elseji évkezdet Magyarországon már 1587-ben életbe lépett.
Az újesztendei jósló, varázsló eljárásoknak igen fontos része volt a táplálkozás,
megszabott ételek fogyasztása, illetve bizonyos ételek szigorú tiltása. Jól ismert a
baromfihús evésének tilalma e napon, mert úgy tartják, a baromfi elkaparná,
elrepítené a szerencsét. Disznóhúst kell enni, mert a disznó előre túrja a szerencsét.
Előnyben részesítik ilyenkor a szemes terményeket (lencse, rizs, köles), abban a
hitben, hogy a sok apró mag pénzbőséget jelent a következő esztendőben.

Forrás: tudasbazis.sulinet.hu
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